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პირადი მონაცემები
გვარი, სახელი

ტატიშვილი მაგდა

მისამართი:

ბაგები, I კორპუსი, ბინა 54.
0162 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი:

229 11 52; 253 78 53
მობ: 599 93 03 20;

E-mail:

magda-15@live.de; magdazura04@yahoo.de

მოქალაქეობა:

საქართველოს

დაბადების თვე და რიცხვი: 15.09.1980
სქესი:

მდედრობითი

პროფესიული გამოცდილება
თარიღი:

2012 წლიდან მოწვეული პედაგოგი, თსუ.
2016 წლიდან ასისტენტი, თსუ.
2007-2009 მოწვეული პედაგოგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
2011-2012 უფროსი მასწავლებელი საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი.
2012- წლიდან დღემდე ასისტენტ-პროფესორი საქართველოს ტექნიკური
უნივერისტეტი.
2013-წლიდან დღემდე ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი,
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი.
2012 წლიდან დღემდე ასისტენტ-პროფესორი,აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი.
2011 -2012 წლამდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახურის, უფროსი სპეციალისტი.
15.06.2007 - 29.12.2010 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, სასწავლო დეპარტამენტის, სტუდენტთა მომსახურების
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

პროფესია

იურისტი

პროფესიული საქმიანობა
 თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგების
ანალიზის საფუძველზე, წლიური ანგარიშის მომზადება.
 სასწავლო პროცესში სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება.
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სხვადასხვა ქართული და უცხოური უნივერისიტეტების სამეცნიერო-კვლევით
ცენტრებთან სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის კოორდინირება.
მაგისტრატურასთან დაკავშირებული საკითხების კოორდინერება.
ბაკალავრიატის სტუდენტებთან სემინარების გაძღოლა.

დამსაქმებლის დასახელება:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი.
საქმიანობის სფერო

განათლება და ადმინისტრირება.

სასკოლო და პროფესიული განათლება
1987-1998 საშუალო სკოლა (11 კლასი).
თარიღი:

1998 - სკოლის ატესტატი.

1998 -2003 ივანე ჯავახიშილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.

მიღებული კვალიფიკაცია

იურისტის დიპლომი.

მთავარი სასწავლო დისციპლინა /
პროფესიული შესაძლებლობები 2000 გოეთეს ინსტიტუტი -თბილისი- გერმანული ენის კურსი.
2002 - 2003 საუნივესიტეტო პროფესიული პრაქტიკა.
2000 – 2003 იურისტის თანაშემწე ანტიკორუფციულ ადამიანის
უფლებათა დაცვის ორგანიზაციაში.
2003 „საერთაშორისო სახლი“ თბილისი, ინგლისური ენის
კურსი.
2003 – 2005 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი, დოქტორანტი.
2004 - 2005 ოფის- მენეჯერი, ჟურნალისტიკის საერთაშორისო
ცენტრი.
2006 წლიდან დღემდე დოქტორანტი - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
იურიდიული ფაკულტეტი.
30.08.2008-26.09.2008 ზაარლანდის
უნივერსიტეტი,ინტენსიური გერმანული ენის კურსი,
სერტიფიკატი B2.
28.11.2008-28.12.2008 DAAD -ეს სტიპენდია, „აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნების თანამეგობრობა“ გერმანია, იენა.
01.07.2013-30.07.2013 DAAD -ეს სტიპენდია, „აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნების თანამეგობრობა“ გერმანია, იენა.
01.08.2014-31.08.2014 DAAD -ეს სტიპენდია, „აღმოსავლეთ
ევროპის ქვეყნების თანამეგობრობა“ გერმანია, იენა.
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01.04.2009-30.09.2010 კონრად-ადენაურის სახელობის
კვლევითი სტიპენდია, ფრიდრიხ-შილერის სახელობის
უნივერსიტეტი, გერმანია, იენა.
03 - 07.04.2009 გერმანული ენის კურსი „გერმანული ენა
უცხოელი სტუდენტებისათვის“ ERASMUS-ის პროგრამის
მონაწილეებთან ერთად, სერტიფიკატი C1, ფრიდრიხ-შილერის
სახელობის უნივერსიტეტი, გერმანია, იენა.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1 სემესტრიანი საგანი,
„გერმანული სისხლის სამართლის ძირითადი პრინციპები“,
გერმანულ ენაზე დოქტორ ქეთევან მჭედლიშვილის
ხელმძღვანელობით,სერტიფიკატი.
10.04.2011 -27.06.2011 ინგლისური ენის კურსი, საფეხური PreIntermediate, სერტიფიკატი A2.
26.11.2015-31.03.2016
ტრეინინგი,
მეცნიერება
და
ინტერკულტურული კომუნიკაცია - გერმანიაში, თსუ.
24-15.11.2015 თინათინ წერეთლის 110 წლისთავისადმი
მიძღვნილი კონფერენცია.
19.12.2015
წამების კვალიფიკაციასთან
დაკავშირებული
პრობლემები და პრევენციის მექანიზმები, ტრეინინგი.
18.12.2015 ირიბი ჩვენება და ახლად აღმოჩენილი გარემოებანი
ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში, საკანონმდებლო და
სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი,ტრეინინგი.
28-30.03.2013
USAID/JILEP
იურიდიული
განათლების
თანამედროვე მეთოდები, ტრეინინგი.
კონრად-ადენაურის ფონდის
მიერ ორგანიზებული
სემინარები
18.06.2009-გერმანიის
პარლამენტის
მონახულება
და
პარლამენტის სხდომაზე დასწრება.
11.08.09-18.08.2009 1 კვირიანი ძირითადი სემინარი, ვესელინგი
18.02.2009 – სემინარი იენის ეთიკის ცენტრში „ხმა და ენა“.
14.06.2010 - 18.06.2010 „გერმანული მუზეუმი“ VS 10
გაღრმავების სემინარი, მიუნხენი.
10.05.2010 -12.05.2010 ევროპული დიალოგი ტრიერში და
ლუქსემბურგში.
რაინ-მაინ, იმპერატორი და კომერცია - კონრად ადენაუერის
სტიპენდიანტთა შეხვედრა 2-დან 5 ივნისამდე 2011 წელი,
ფრანკფურტი.

პირადი შესაძლებლობები და კომპეტენცია

მშობლიური ენა

ქართული

მოსმენა

ლაპარაკი
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წერა

გერმანული ენა

C1

C1

B2

რუსული ენა

C1

C1

C1

ბერძნული ენა

A2

A2

A2

ინგლისური ენა

A2

A2

A2

კომპიუტერის ცოდნა

საოფისე პროგრამები, ძალიან კარგად.
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